
Додаток  

до розпорядження голови 

Миколаївської обласної 

державної адміністрації                                                                                                             
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ПЕРЕЛІК 

щойно виявлених об'єктів культурної спадщини Миколаївської області 

 

№ 

з/п 

Найменування об'єкта 

культурної спадщини 

Власник або 

уповноважений 

ним орган (у разі 

наявності) 

Місцезнаходження 

об'єкта культурної 

спадщини 

Дата 

утворення 

об’єкта 

культурної 

спадщини 

Вид об'єкта 

культурної 

спадщини 

Автентичність 

(збережено, 

збережено 

частково) 

Цінність об’єкта з 

археологічного, 

естетичного, 

етнологічного, 

історичного, 

архітектурного, 

мистецького, наукового 

чи художнього погляду 

1 Прибутковий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв,                      

вул. Адмірала 

Макарова,44 

Кінець ХІХ ст. 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

2 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв,                     

вул. Адмірала 

Макарова,48 

Кінець ХІХ ст. 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  
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3 
Особняк 

- 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв,                      

вул. Адмірала Макарова, 

50 

Кінець ХІХ ст. 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

4 Будівля з комплексу 

«Офіцерське зібрання» 
- 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Артилерійська, 5 

І половина            

ХІХ ст. 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

5 Будівля з комплексу 

«Офіцерське зібрання» 
- 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Артилерійська, 9 

І половина            

ХІХ ст. 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

6 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Велика Морська, 26 

1899 рік 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

7 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Велика Морська, 29 

1896 рік 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

8 

Житловий будинок, 

який певний час 

належав  сім`ї Аркасів 

- 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Велика Морська, 31 

Середина             

ХІХ ст. 

об'єкт 

архітектури 

історичний 

збережено 
має архітектурну та 

історичну цінність  
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9 
Церква Святих Петра і 

Павла 
- 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Верхня, 6А 

1914 рік 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

10 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Декабристів, 11   

(Літ. А-1, Б-1) 

ХІХ ст. 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

11 Особняк - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Декабристів, 13 

Середина              

ХІХ ст. 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

12 Прибутковий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Дунаєва, 36 

Середина              

ХІХ ст. 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

13 Особняк - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

пров. Кур’єрський, 3 

Кінець ХІХ ст. 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

14 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

пров. Кур’єрський, 6 

Кінець  ХІХ 

ст. 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  
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15 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Мала Морська, 11 

ІІ пол. ХІХ ст. 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

16 Прибутковий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Московська, 42            

(Літ. А-2) 

Початок ХХ 

ст. 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

17 Прибутковий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Московська, 42         

(Літ. Б-2) 

Кінець ХІХ 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

18 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Московська, 71 

Початок ХХ 

ст. 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

19 Особняк - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Наваринська, 21 

1897 рік 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

20 
Особняк Григорія 

Миколайовича Ґе 
- 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Наваринська, 25 

90-ті рр. ХІХ 

ст. 
історичний збережено має історичну цінність  
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21 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Погранична, 23 

ХІХ ст. 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

22 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Погранична, 25 

ХІХ ст. 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

23 Прибутковий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Потьомкінська, 9 

ІІ половина 

ХІХ ст. 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

24 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Потьомкінська, 14А 

Кінець  ХІХ 

ст. 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

25 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Потьомкінська, 23/1 

Кінець ХІХ ст. 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

26 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Потьомкінська, 26 

ХІХ ст. 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  
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27 Житлові будинки - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Потьомкінська,32             

(Літ. А-1, Б-1) 

Кінець ХІХ ст. 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

28 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Потьомкінська,34 

Кінець ХІХ ст. 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

29 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Потьомкінська, 78 

Кінець ХІХ ст. 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

30 

Адміністративна 

будівля виправно-

арештантського 

відділення 

- 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Потьомкінська, 

138 А 

ІІ половина 

ХІХ ст. 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

31 

Лікарняний павільйон 

виправно-

арештантського 

відділення 

- 

Миколаївська область,  

м. Миколаїв, 

вул. Потьомкінська,  

138 Б 

Початок ХХ 

ст. 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

32 
Свято-Михайлівська 

церква 
- 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Світанкова, 1 

1830 рік 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  
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33 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Севастопольська, 2 

Кінець ХХ ст. 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

34 Прибутковий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Соборна,6 

ІІ пол. ХІХ ст. 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

35 Прибутковий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Соборна, 8 

ІІ пол. ХІХ ст. 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

36 

Будинок прибуткового 

типу 

 

- 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Соборна, 10 

Кінець ХІХ ст. 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

37 Церква Всіх Святих - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Степова, 35 

1858 рік 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

38 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

просп. Центральний, 70 

1830 рік 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  
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39 Особняк - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Шевченка, 11 

1897 рік 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

40 Особняк - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Шевченка, 13 

ІІ половина 

ХІХ ст. 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

41 Прибутковий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Шевченка, 40 

Середина ХІХ 

ст. 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

42 Особняк - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Шевченка, 41 

ХІХ ст. 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

43 Громадська будівля - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Шнеєрсона, 13А 

Середина ХІХ 

ст. 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

44 Готель сім`ї  Інглезі - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Адмірала Макарова, 

41 

Кінець ХІХ 

століття 

об'єкт 

архітектури 

історичний 

збережено 
має архітектурну та 

історичну цінність  
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45 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Декабристів, 30 

1896 року 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

46 Особняк - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

пров. Корабелів, 1 

Кінець ХІХ 

століття 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

47 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Московська, 8 

1870 рік 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

48 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Наваринська, 2  

(частині будівлі 

присвоєна адреса:             

вул. Спаська, 16 ) 

ІІ пол. ХІХ 

століття 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

49 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Наваринська, 34 

(частині будівлі 

присвоєна адреса:             

вул. Наваринська, 34/1) 

ІІ пол. ХІХ 

століття 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

50 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Обсерваторна, 4 

Кінець ХІХ 

століття 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  
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51 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Потьомкінська, 46 

1896 року 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

52 
Училище ім. 

М.В.Ломоносова 
- 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. 68 Десантників, 10 

1899 рік 

об'єкт 

архітектури 

історичний 

збережено 
має архітектурну та 

історичну цінність  

53 Прибутковий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Декабристів, 17  

(літ.А-2). 

Кінець ХІХ 

століття 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

54 
Особняк 

 
- 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Декабристів, 35  

(літ.А-1) 

ІІ половина  

ХІХ століття 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

55 
Прибутковий будинок 

 
- 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Дмитрієва, 12   

(літ.А-3) 

Кінець ХІХ 

століття 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

56 
Прибутковий будинок 

 
- 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Московська, 47  

(літ.А-2) 

Кінець ХІХ – 

поч. ХХ 

століття 

об'єкт 

архітектури 

збережено 

частково 

має архітектурну 

цінність  

57 Особняк - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Нікольська, 16 

(літ. Б-2) 

ІІ пол. ХІХ 

століття 

об'єкт 

архітектури 

збережено 

частково 

має архітектурну 

цінність  
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58 Прибутковий  будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул.  Потьомкінська, 63 

(літ.А-2) 

ІІ половина  

ХІХ століття 

об'єкт 

архітектури 
збережено  

має архітектурну 

цінність  

59 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Радісна, 3 

(літ. А-1) 

ІІ половина  

ХІХ століття 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

60 Прибутковий  будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Сидорчука, 21 

(літ. Б-2) 

ІІ половина  

ХІХ століття 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

61 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Фалєєвська, 12 

(літ. А-2) 

ІІ половина  

ХІХ століття 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

62 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Фалєєвська, 25 

(літ. А-3) 

ХІХ століття 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

63 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. 2 Екіпажна, 9 

(Літ. А-1) 

(частині будівлі 

присвоєна адреса:              

вул. 2 Екіпажна, 9/1) 

1899 рік 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  
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64 Громадська будівля - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Колодязна, 21  

(Літ. А-2) 

ХІХ ст. 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

65 Прибутковий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Московська, 73 

(Літ. Б-2) 

(частині приміщень 

присвоєні дробові 

адреси) 

Початок ХХ 

ст. 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

66 Прибутковий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Погранична, 1 

(Літ. В-2, Впд, Ш) 

(частині приміщень 

присвоєні дробові 

адреси) 

ІІ половина            

ХІХ ст. 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

67 Громадська будівля - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

Привокзальна площа, 1 

(Літ. А-2) 

Початок 50-х 

років            

ХХ ст. 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

68 Прибутковий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Пушкінська, 6 

Кінець ХІХ ст. 
об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  
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69 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Пушкінська, 16 

(Літ. Б-1, Бмз) 

(частині будівлі              

присвоєна адреса                    

вул. Пушкінська, 16/1) 

ІІ половина            

ХІХ ст. 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

70 Особняк - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Пушкінська, 28 

(Літ. А-1) 

ІІ половина            

ХІХ ст. 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

71 Житловий будинок - 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. 1 Слобідська, 121а 

(Літ. А-1) 

ІІ половина            

ХІХ ст. 

об'єкт 

архітектури 
збережено 

має архітектурну 

цінність  

72 
Ансамбль квартальної 

забудови 
- 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

будівлі  

по вул. Декабристів, 

38/1, вул. Декабристів, 

38/2, вул. Лягіна, 29А,                 

просп. Центральний, 69 

1952-1955 

роки 

об'єкт 

архітектури 

об'єкт 

містобудування  

збережено 
має архітектурну та 

містобудівну цінність  

73 

Частина (підвальне 

приміщення) будівлі 

Магістрату 

- 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

Соборна площа 

1793-1936 

роки 
історичний 

збережено 

частково 
має історичну цінність 

 

 

Начальник управління культури,  

національностей та релігій  

облдержадміністрації                                                                                                                                       Олена БУБЕРЕНКО 


